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Styrelsemöte 13 oktober 2015 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Tomas Tegnér, 

Marita Nämnd, Anna Berggren, Ann-Charlotte Lagergren, Matilda 

Kindstrand (ansluter vid § 4) 

Anmäld frånvaro: Camilla Norberg, Malin Jansson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Marita Nämnd. 

 

§ 4 Föregående protokoll 15:11 samt 15:12 
Protokoll 15:11 samt 15:12 läggs till handlingarna efter genomgång. 

       

§ 5 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

Information om entropion och ögats adnex – skickas till redaktionen. 

Medlemsavgifter 2016 – Emma skickar in 

Medlemsadministration – Marita har skickat in nya loggan. 

 

§ 6 Ekonomi 

Summa tillgångar 30/9: 208 625kr. 

Kennelregistret: Tillvägagångssättet idag är inte smidigt, kan det förenklas? Ett förslag är att 

styrelsen skickar ut ett informationsbrev att det fr.o.m. nu är nya rutiner. Sista betaldag är 15/1 

och har betalningen inte inkommit i tid så tas man bort från hemsida och tidning. Ingen 

faktura skickas ut. Styrelsen godkänner förslaget och Marita får i uppdrag att skriva brevet 

som styrelsen får titta på, innan det skickas ut. 

 

§ 7 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Uppfödarmötena: Antal deltagare, 4 st. i Lenhovda, 7 st. i Södertälje och 7 st. på 

telefonmötet. Dålig respons, framförallt från de etablerade uppfödarna. 

b) Redaktionen  

Inget att rapportera. 

c) Domarkonferenskommittén 

Ingen respons från kommittén angående informationen styrelsen har begärt. Vi 

önskade få powerpintpresentationen och raskompendiet till oss i god tid innan 

domarkonferensen. 

Den 28/9 kom ett mail med information angående domarkonferensen från SSUK´s 

Monica Ekman, där står att klubbarna själva skall ta ansvar för fördelningen och 

utbetalningen av pengarna till reseersättningar och annat som hör ihop med 
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domarkonferensen. Men Marita har fått veta muntligen av sekreterare SSUK att 

SSUK´s kassör tar hand om betalningarna. Det har inte gått ut någon information om 

att SSUK ändrat detta. Se brevet i sin helhet i bilagan. 

d) Utbildningskommittén 

Tillfrågar främst hundar i Stockholmsområdet till anatomikursen. Fundera om vi vet 

någon som kan passa.  

15 st. deltagare anmälda till kursen. 

e) PR- & Infokommittén 

Christina Haggren har ordnat så det finns folk som kan stå i montern på MyDog, hon 

undrar nu om hon får anmäla? Styrelsen beslutar att Christina kan anmäla montern. 

f) MH- & BPH-kommittén 

Lägga ut film på hemsidan där eurasier genomför MH/BPH. Emma inväntar svar från 

funktionärerna som syns på filmerna från MH/BPH. 

g) Utställningskommittén 

Inget att rapportera. 

 

§ 8 Rasspecialen    

a) Domare Orsa 2016 

Tyvärr inget svar från Rony Doedijns på kontaktförsök via mail, inget kontrakt har 

kommit åter. Mats Jonsson har tillfrågats och tackat ja till att döma på specialen och 

kontrakt är skrivet. 

b) Domare Orsa 2017 

En domare är tillfrågad, vi väntar på svar. 

 

§ 9 Årets guldeurasier 

Emma pratar med Sara och sedan presenterar de förslaget för styrelsen på nästa möte. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11 Nästa möte 

Telefonmöte onsdag 18/11 kl.19.00 

 

§ 12 Mötet avslutas 
 Ordförande Marita Carlstedt tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.15. 

 

 

 

 
 Marita Carlstedt                                 Emma Nilsson                                      Marita Nämnd 

 

 

 

JUSTERAT 

 

 

Ordförande                                               Sekreterare                                               Justerare 

 

 


